
PR\922803DA.doc PE502.113v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Økonomi- og Valutaudvalget

2012/0169(COD)

20.12.2012

***I
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dokumenter 
med central information til investeringsprodukter
(COM(2012)352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Pervenche Berès



PE502.113v01-00 2/50 PR\922803DA.doc

DA

PR_COD_1amCom

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om dokumenter med 
central information til investeringsprodukter
(COM(2012)352 – C7-0179/2012 – 2012/0169(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)352),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget 
(C7-0179/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse af 14. november 2012 fra Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalg1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelser fra 
Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0000/2012),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at 
ændre sit forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

                                               
1 EUT C (Endnu ikke offentliggjort i EUT).



PE502.113v01-00 6/50 PR\922803DA.doc

DA

Ændringsforslag 1
Forslag til forordning
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Detailinvestorer får i stadig større 
omfang tilbud om en lang række 
forskellige typer investeringsprodukter, når 
de overvejer at foretage en investering. 
Produkterne er hyppigt skræddersyede 
løsninger, som dækker detailinvestorers 
særlige investeringsbehov, men de er ofte 
komplicerede og vanskelige at forstå. De 
eksisterende oplysninger til investorer om 
sådanne produkter er ukoordinerede, og de 
er sjældent til hjælp, hvis detailinvestoren 
ønsker at sammenligne forskellige 
produkter og forstå deres karakteristika. 
Derfor har detailinvestorer ofte foretaget 
investeringer, som indebar risici og 
omkostninger, de ikke forstod fuldt ud, og 
investorerne har således ved flere 
lejligheder lidt uforudsete tab.

(1) Detailinvestorer får i stadig større 
omfang tilbud om en lang række 
forskellige typer investeringsprodukter, når 
de overvejer at foretage en investering. 
Produkterne kan være skræddersyede 
løsninger, som dækker detailinvestorers 
særlige investeringsbehov, men de er ofte 
komplicerede og vanskelige at forstå. De 
eksisterende oplysninger til investorer om 
sådanne produkter er ukoordinerede, og de 
er sjældent til hjælp, hvis detailinvestoren 
ønsker at sammenligne forskellige 
produkter, forstå deres karakteristika eller 
forbedre sit finansielle kendskab. Derfor 
har detailinvestorer ofte foretaget 
investeringer, som indebar risici og 
omkostninger, de ikke forstod fuldt ud, og 
investorerne har således ved flere 
lejligheder lidt uforudsete tab.

Or. en

Ændringsforslag 2
Forslag til forordning
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Denne forordning bør finde anvendelse 
på alle produkter, uanset form eller 
opbygning, som branchen for finansielle 
serviceydelser udvikler med henblik på at 
skabe investeringsmuligheder for 
detailinvestorer, og hvor det afkast, der 
tilbydes investoren, er eksponeret for 
resultaterne af et eller flere aktiver eller
andre referenceværdier end en rentesats. 
Den bør omfatte investeringsprodukter som 

(6) Denne forordning bør finde anvendelse 
på alle produkter, uanset form eller 
opbygning, som branchen for finansielle 
serviceydelser udvikler med henblik på at 
skabe investeringsmuligheder for 
detailinvestorer, og hvor det afkast, der 
tilbydes investoren, er eksponeret for 
resultaterne af et eller flere aktiver eller 
referenceværdier. Den bør omfatte 
investeringsprodukter som f.eks. 
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f.eks. investeringsfonde, 
livsforsikringspolicer med et 
investeringselement og strukturerede 
detailprodukter. Investeringer i sådanne 
produkter er ikke direkte investeringer 
som ved køb eller besiddelse af selve 
aktiverne. Disse produkter træder i stedet
ind mellem investoren og markederne, idet 
aktiver "pakkes", emballeres eller bundtes 
sammen med det formål at skabe andre 
eksponeringer, produktkarakteristika eller 
omkostningsstrukturer i forhold til en 
direkte besiddelse. Et sådant
"pakkeprodukt" kan give detailinvestorer 
mulighed for at deltage i 
investeringsstrategier, som ellers ville være 
utilgængelige eller upraktiske, men kan 
også nødvendiggøre, at der stilles flere
oplysninger til rådighed, navnlig for at give 
mulighed for at sammenligne forskellige 
pakkeinvesteringer.

investeringsfonde, livsforsikringspolicer 
med et investeringselement og
detailprodukter, herunder aktiver, som 
besiddes direkte, f.eks. selskabsaktier eller 
statsobligationer. Strukturerede 
pakkeprodukter til private træder ind 
mellem investoren og markederne, idet 
aktiver "pakkes", emballeres eller bundtes 
sammen med det formål at skabe andre 
eksponeringer, produktkarakteristika eller 
omkostningsstrukturer i forhold til en 
direkte besiddelse. Et sådant
"pakkeprodukt" kan give detailinvestorer 
mulighed for at deltage i 
investeringsstrategier, som ellers ville være 
utilgængelige eller upraktiske, men kan 
også nødvendiggøre, at der stilles flere 
oplysninger til rådighed, navnlig for at give 
mulighed for at sammenligne forskellige 
pakkeinvesteringer.

Or. en

Ændringsforslag 3
Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) For at sikre, at denne forordning kun 
finder anvendelse på sådanne 
pakkeinvesteringsprodukter, bør 
forsikringsprodukter, som ikke tilbyder 
investeringsmuligheder, og produkter, 
som kun er eksponeret for rentesatser, 
således udelukkes for forordningens 
anvendelsesområde. Aktiver, som besiddes 
direkte, f.eks. selskabsaktier eller 
statsobligationer, er ikke 
pakkeinvesteringsprodukter og bør derfor 
udelukkes. Da denne forordning fokuserer 
på at gøre det lettere at sammenligne og 
forstå oplysninger om 
investeringsprodukter, som markedsføres 

(7) Da denne forordning fokuserer på at 
gøre det lettere at sammenligne og forstå 
oplysninger om investeringsprodukter, som 
markedsføres til detailinvestorer, bør 
arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
falder ind under Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 
om arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskassers aktiviteter og tilsynet 
hermed eller Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. 
november 2009 om adgang til og udøvelse 
af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II), 
ikke være omfattet af denne forordning. På 
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til detailinvestorer, bør 
arbejdsmarkedspensionsordninger, som 
falder ind under Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 
om arbejdsmarkedsrelaterede 
pensionskassers aktiviteter og tilsynet 
hermed eller Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2009/138/EF af 25. 
november 2009 om adgang til og udøvelse 
af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II), 
ikke være omfattet af denne forordning. På 
samme måde bør visse 
arbejdsmarkedspensionsprodukter, som 
ikke er omfattet af direktiv 2003/41/EF, 
udelukkes fra denne forordnings 
anvendelsesområde, forudsat at 
arbejdsgiverens finansielle bidrag er et 
krav i henhold til national lovgivning, og at 
arbejdstageren ikke har et valg med hensyn 
til pensionsproduktudbyder. 
Investeringsfonde forbeholdt institutionelle 
investorer falder heller ikke ind under 
denne forordnings anvendelsesområde, for 
de sælges ikke til detailinvestorer. Men 
investeringsprodukter, som anvendes til 
individuelle pensionsopsparinger, bør 
forblive inden for anvendelsesområdet, idet 
de ofte konkurrerer med de andre 
produkter under denne forordning og 
distribueres på lignende måde til 
detailinvestorer.

samme måde bør visse 
arbejdsmarkedspensionsprodukter, som 
ikke er omfattet af direktiv 2003/41/EF, 
udelukkes fra denne forordnings 
anvendelsesområde, forudsat at 
arbejdsgiverens finansielle bidrag er et 
krav i henhold til national lovgivning, og at 
arbejdstageren ikke har et valg med hensyn 
til pensionsproduktudbyder. 
Investeringsfonde forbeholdt institutionelle 
investorer falder heller ikke ind under 
denne forordnings anvendelsesområde, for 
de sælges ikke til detailinvestorer. Men 
investeringsprodukter, som anvendes til 
individuelle pensionsopsparinger, bør 
forblive inden for anvendelsesområdet, idet 
de ofte konkurrerer med de andre 
produkter under denne forordning og 
distribueres på lignende måde til 
detailinvestorer.

Or. en

Ændringsforslag 4
Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For at skabe klarhed om forholdet mellem 
forpligtelserne i henhold til denne 
forordning og forpligtelserne i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

For at skabe klarhed om forholdet mellem 
forpligtelserne i henhold til denne 
forordning og forpligtelserne i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
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2003/71/EF af 4. november 2003 om det 
prospekt, der skal offentliggøres, når 
værdipapirer udbydes til offentligheden 
eller optages til handel, og om ændring af 
direktiv 2001/34/EF og direktiv 
2009/138/EF er det nødvendigt at fastslå, at 
disse direktiver fortsat finder anvendelse i 
tillæg til denne forordning.

2003/71/EF af 4. november 2003 om det 
prospekt, der skal offentliggøres, når 
værdipapirer udbydes til offentligheden 
eller optages til handel, og om ændring af 
direktiv 2001/34/EF og direktiv 
2009/138/EF er det nødvendigt at fastslå, at 
disse direktiver supplerer denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 5
Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Investeringsproduktudviklere – f.eks. 
fondsforvaltere, forsikringsselskaber, 
værdipapirudstedere, kreditinstitutter eller
investeringsselskaber – bør udarbejde 
dokumentet med central information for de 
investeringsprodukter, de udvikler, fordi de 
har de bedste forudsætninger for at kende 
produktet og er ansvarlige for det. 
Investeringsproduktudvikleren bør 
udarbejde dokumentet, før produkterne kan 
sælges til detailinvestorer. Men hvis et 
givet produkt ikke sælges til 
detailinvestorer, er det ikke nødvendigt at 
udarbejde et dokument med central 
information, og hvis er det er upraktisk for 
investeringsproduktudvikleren at udarbejde 
dokumentet med central information, kan 
arbejdet uddelegeres til andre. For at sikre, 
at dokumenter med central information 
formidles og stilles til rådighed i bredt 
omfang, bør forordningen give 
investeringsproduktudviklere mulighed for 
at offentliggøre dokumenterne via et 
websted efter eget valg.

(9) Investeringsproduktudviklere – f.eks. 
fondsforvaltere, forsikringsselskaber, 
værdipapirudstedere, kreditinstitutter eller 
investeringsselskaber – bør udarbejde 
dokumentet med central information for de 
investeringsprodukter, de udvikler, fordi de 
har de bedste forudsætninger for at kende 
produktet og er ansvarlige for det. 
Investeringsproduktudvikleren og den 
person, som sælger investeringsproduktet,
bør udarbejde dokumentet, før produkterne 
kan sælges til detailinvestorer. Men hvis et 
givet produkt ikke sælges til 
detailinvestorer, er det ikke nødvendigt at 
udarbejde et dokument med central 
information, og hvis er det er upraktisk for 
investeringsproduktudvikleren at udarbejde 
dokumentet med central information, kan 
arbejdet uddelegeres til andre. For at sikre, 
at dokumenter med central information 
formidles og stilles til rådighed i bredt 
omfang, bør forordningen give 
investeringsproduktudviklere mulighed for 
at offentliggøre dokumenterne via et 
websted efter eget valg.

Or. en
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Ændringsforslag 6
Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Detailinvestorer bør gives de 
oplysninger, som er nødvendige, for at de 
kan træffe en velfunderet 
investeringsbeslutning og sammenligne 
forskellige investeringsprodukter, men 
medmindre oplysningerne er kortfattede og 
præcise, er der risiko for, at investorerne 
ikke anvender oplysningerne. Dokumentet 
med central information bør derfor kun 
indeholde centrale oplysninger, navnlig om 
produktets art og karakteristika, herunder 
om risikoen for at miste penge, 
omkostningerne og produktets risikoprofil, 
samt relevante oplysninger om resultaterne 
og visse andre specifikke oplysninger, som 
kan være nødvendige for at forstå 
karakteristika ved individuelle 
produkttyper, herunder dem, der er 
beregnet til pensionsopsparing.

(11) Detailinvestorer bør gives de 
oplysninger, som er nødvendige, for at de 
kan træffe en velfunderet 
investeringsbeslutning og sammenligne 
forskellige investeringsprodukter, men 
medmindre oplysningerne er kortfattede og 
præcise, er der risiko for, at investorerne 
ikke anvender oplysningerne. Dokumentet 
med central information bør derfor kun 
indeholde centrale oplysninger, navnlig om 
produktets art og karakteristika, herunder 
om risikoen for at miste penge, 
omkostningerne, produktets risikoprofil og 
beskatning, samt relevante oplysninger om 
resultaterne og visse andre specifikke 
oplysninger, som kan være nødvendige for 
at forstå karakteristika ved individuelle 
produkttyper, herunder dem, der er 
beregnet til pensionsopsparing.

Or. en

Ændringsforslag 7
Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Dokumentet med central information 
bør udfærdiges i et format, som gør det 
muligt for detailinvestorer at sammenligne 
forskellige investeringsprodukter, for i 
betragtning af forbrugernes adfærd og 
forudsætninger skal oplysningers format, 
udformning og indhold kalibreres 
omhyggeligt for at maksimere forståelsen 
og anvendelsen heraf. Punkterne bør 
opstilles i den samme rækkefølge i 

(12) Dokumentet med central information 
bør udfærdiges i et format, som gør det 
muligt for detailinvestorer at sammenligne 
forskellige investeringsprodukter, for i
betragtning af forbrugernes adfærd og 
forudsætninger skal oplysningers format, 
udformning og indhold kalibreres 
omhyggeligt for at maksimere det 
finansielle kendskab, forståelsen og 
anvendelsen heraf. Punkterne bør opstilles 
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dokumenterne og med de samme 
overskrifter. Endvidere bør detaljerne ved 
de oplysninger, der skal indgå i 
dokumentet med central information for 
forskellige produkter, og udformningen af 
disse oplysninger harmoniseres yderligere 
ved hjælp af delegerede retsakter, som 
tager højde for eksisterende og 
igangværende forskning i forbrugeradfærd, 
herunder resultaterne af undersøgelser af 
effektiviteten af forskellige måder at 
udforme oplysninger til forbrugere på. 
Endvidere giver visse 
investeringsprodukter detailinvestoren et 
valg mellem flere underliggende 
investeringer. Der bør tages hensyn til 
disse produkter, når formatet udarbejdes.

i den samme rækkefølge i dokumenterne 
og med de samme overskrifter. Endvidere 
bør detaljerne ved de oplysninger, der skal 
indgå i dokumentet med central 
information for forskellige produkter, og 
udformningen af disse oplysninger 
harmoniseres yderligere ved hjælp af 
delegerede retsakter, som tager højde for 
eksisterende og igangværende forskning i 
forbrugeradfærd, herunder resultaterne af 
undersøgelser af effektiviteten af 
forskellige måder at udforme oplysninger 
til forbrugere på. Endvidere giver visse 
investeringsprodukter detailinvestoren et 
valg mellem flere underliggende 
investeringer. Der bør tages hensyn til 
disse produkter, når formatet udarbejdes.

Or. en

Ændringsforslag 8
Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Stadig flere detailinvestorer sigter ikke 
blot mod at opnå et finansielt afkast af 
deres investeringsbeslutninger. De 
forfølger også ofte andre mål, f.eks. 
samfundsmæssige eller miljørelaterede 
mål. Oplysninger om ikke-finansielle 
aspekter ved investeringer kan endvidere 
være vigtige for dem, der sigter mod at 
foretage bæredygtige, langsigtede 
investeringer. Men det kan være vanskeligt 
at sammenligne oplysninger om de 
samfundsmæssige, miljømæssige eller 
ledelsesrelaterede resultater, som 
investeringsproduktudvikleren søger at 
opnå, eller måske findes de ikke. Derfor er 
det ønskeligt med en yderligere 
harmonisering af detaljerne ved 
oplysninger om, hvorvidt der er taget 
hensyn til miljømæssige, 

(13) Stadig flere detailinvestorer sigter ikke 
blot mod at opnå et finansielt afkast af 
deres investeringsbeslutninger. De 
forfølger også ofte andre mål, f.eks. 
samfundsmæssige eller miljørelaterede 
mål. Oplysninger om ikke-finansielle 
aspekter ved investeringer kan endvidere 
være vigtige for dem, der sigter mod at 
foretage bæredygtige, langsigtede 
investeringer. Men det kan være vanskeligt 
at sammenligne oplysninger om de 
samfundsmæssige, miljømæssige eller 
ledelsesrelaterede resultater, som 
investeringsproduktudvikleren søger at 
opnå, eller måske findes de ikke. Derfor er 
det ønskeligt med en yderligere 
harmonisering af detaljerne ved 
oplysninger om, hvorvidt der er taget 
hensyn til miljømæssige, 



PE502.113v01-00 12/50 PR\922803DA.doc

DA

samfundsmæssige eller ledelsesrelaterede 
spørgsmål, og i givet fald hvordan.

samfundsmæssige eller ledelsesrelaterede 
spørgsmål, og i givet fald hvordan. Det er 
endvidere ønskeligt at oplyse, om 
produktet er en investering, der defineres 
som et bidrag til finansiering af 
virksomheder og projekter, eller et 
væddemål, der defineres som et 
nulsumsspil, som ikke finansierer en 
virksomhed eller et projekt.

Or. en

Ændringsforslag 9
Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Dokumentet med central information 
bør kunne skelnes tydeligt fra 
markedsføringsmeddelelser. Disse andre 
dokumenter bør ikke mindske dets 
betydning.

Dokumentet med central information bør 
kunne skelnes tydeligt og holdes adskilt fra 
markedsføringsmeddelelser. Disse andre 
dokumenter bør ikke mindske dets 
betydning. Detailinvestoren bør angive, at 
han har taget dokumentet med central 
information med i sine overvejelser.

Or. en

Ændringsforslag 10
Forslag til forordning
Betragtning 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15) For at sikre, at dokumentet med 
central information indeholder troværdige 
oplysninger, bør denne forordning 
indeholde et krav om, at 
investeringsproduktudvikleren opdaterer 
dokumentet med central information. 
Derfor er det nødvendigt at uddybe 
betingelserne for og hyppigheden af 
gennemgangen af oplysningerne og 

(15) For at sikre, at dokumentet med 
central information indeholder troværdige 
oplysninger, bør denne forordning 
indeholde et krav om, at 
investeringsproduktudvikleren og 
personen, som sælger 
investeringsproduktet, opdaterer 
dokumentet med central information. 
Derfor er det nødvendigt at uddybe 



PR\922803DA.doc 13/50 PE502.113v01-00

DA

ændring af dokumentet med central
information i en delegeret retsakt, som 
Kommissionen skal vedtage.

betingelserne for og hyppigheden af 
gennemgangen af oplysningerne og 
ændring af dokumentet med central 
information i en delegeret retsakt, som 
Kommissionen skal vedtage.

Or. en

Begrundelse

Formidlere bør være forpligtet til at give oplysninger om f.eks. de faktiske omkostninger, 
deres vederlag eller beskatningen af investeringsproduktet. Alle oplysninger, der er 
nødvendige for at kunne træffe en velfunderet investeringsbeslutning, skal samles i ét 
dokument.

Ændringsforslag 11
Forslag til forordning
Betragtning 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(16) Dokumenter med central information 
danner grundlag for detailinvestorers 
investeringsbeslutninger. Derfor har 
investeringsproduktudviklere et stort 
ansvar over for detailinvestorer ved at 
sikre, at de overholder bestemmelserne i 
denne forordning. Det er derfor vigtigt at 
sikre, at detailinvestorer, som har truffet en 
investeringsbeslutning på grundlag af et 
dokument med central investorinformation, 
har effektiv klageadgang. Det bør også 
sikres, at alle detailinvestorer i hele 
Unionen har samme ret til at søge 
erstatning for eventuel skade som følge af 
investeringsproduktudvikleres manglende 
opfyldelse af kravene i denne forordning. 
Derfor bør bestemmelserne om 
investeringsproduktudvikleres ansvar 
harmoniseres. I denne forordning bør det 
fastlægges, at detailinvestorer bør kunne 
stille produktudvikleren til ansvar for en 
overtrædelse af denne forordning i det 
tilfælde, at tab skyldes brug af dokumentet 
med central information.

(16) Dokumenter med central information 
danner grundlag for detailinvestorers 
investeringsbeslutninger. Derfor har 
investeringsproduktudviklere og personer, 
som sælger investeringsprodukter, et stort 
ansvar over for detailinvestorer ved at 
sikre, at de overholder bestemmelserne i 
denne forordning. Det er derfor vigtigt at 
sikre, at detailinvestorer, som har truffet en 
investeringsbeslutning på grundlag af et 
dokument med central investorinformation, 
har effektiv klageadgang. Det bør også 
sikres, at alle detailinvestorer i hele 
Unionen har samme ret til at søge 
erstatning for eventuel skade som følge af 
investeringsproduktudvikleres manglende 
opfyldelse af kravene i denne forordning. 
Derfor bør bestemmelserne om 
investeringsproduktudvikleres ansvar 
harmoniseres. I denne forordning bør det 
fastlægges, at detailinvestorer bør kunne 
stille produktudvikleren til ansvar for en 
overtrædelse af denne forordning i det 
tilfælde, at tab skyldes brug af dokumentet 
med central information.
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Or. en

Ændringsforslag 12
Forslag til forordning
Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23a) De øgede beføjelser og 
kompetencer, der tillægges Unionen og de 
nationale tilsynsmyndigheder, bør følges 
op med tilstrækkelige personaleressourcer 
og passende finansielle midler.

Or. en

Ændringsforslag 13
Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Kommissionen bør vedtage udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
udarbejdet af ESMA, EBA og EIOPA i 
overensstemmelse med artikel 8 
vedrørende den metodologi, der ligger til 
grund for risk/reward-profilen og
omkostningsberegningen, ved hjælp af 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og i overensstemmelse med 
artikel 10-14 i henholdsvis forordning (EU) 
nr. 1093/2010, 1094/2010 og 1095/2010.

(26) Kommissionen bør vedtage udkast til 
reguleringsmæssige tekniske standarder 
udarbejdet af ESMA, EBA og EIOPA i 
overensstemmelse med artikel 8 
vedrørende den metodologi, der ligger til 
grund for risk/reward-profilen,
omkostningsberegningen samt de 
miljømæssige, samfundsmæssige eller 
ledelsesrelaterede kriterier, ved hjælp af 
delegerede retsakter i henhold til artikel 
290 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde og i overensstemmelse med 
artikel 10-14 i henholdsvis forordning (EU) 
nr. 1093/2010, 1094/2010 og 1095/2010.

Or. en

Ændringsforslag 14
Forslag til forordning
Betragtning 29
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Denne forordning tages op til revision 
fire år efter ikrafttrædelsen for at tage 
højde for markedsudviklingen, f.eks. nye 
typer investeringsprodukter, samt 
udviklingen på andre områder inden for 
EU-lovgivningen og medlemsstaternes 
erfaringer. I den forbindelse vurderes det, 
om foranstaltningerne har forbedret 
gennemsnitsdetailinvestorens forståelse af 
investeringsprodukter og produkternes 
sammenlignelighed. Det bør også 
overvejes, om overgangsperioden for 
investeringsinstitutter bør forlænges, og om 
andre muligheder for behandling af 
investeringsinstitutter bør tages i 
betragtning. På baggrund af denne revision 
forelægger Kommissionen en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet, som i givet 
fald ledsages af lovgivningsmæssige 
forslag.

(29) Denne forordning tages op til revision 
fire år efter ikrafttrædelsen for at tage 
højde for markedsudviklingen, f.eks. nye 
typer investeringsprodukter, samt 
udviklingen på andre områder inden for 
EU-lovgivningen og medlemsstaternes 
erfaringer. I den forbindelse vurderes det, 
om foranstaltningerne har forbedret 
gennemsnitsdetailinvestorens beskyttelse,
forståelse af investeringsprodukter og
finansielle kendskab samt produkternes 
sammenlignelighed. Det bør også 
overvejes, om overgangsperioden for 
investeringsinstitutter bør forlænges, og om 
andre muligheder for behandling af 
investeringsinstitutter bør tages i 
betragtning. På baggrund af denne revision 
forelægger Kommissionen en rapport for 
Europa-Parlamentet og Rådet, som i givet 
fald ledsages af lovgivningsmæssige 
forslag.

Or. en

Ændringsforslag 15
Forslag til forordning
Artikel 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Denne forordning indeholder ensartede 
bestemmelser om format og indhold af det 
dokument med central information, som 
investeringsproduktudviklere skal 
udarbejde, og ensartede bestemmelser om 
tilvejebringelse af dette dokument til 
detailinvestorer.

Denne forordning indeholder ensartede 
bestemmelser om format og indhold af det 
dokument med central information, som 
investeringsproduktudviklere og personer, 
som sælger investeringsprodukter, skal 
udarbejde, og ensartede bestemmelser om 
tilvejebringelse af dette dokument til 
detailinvestorer.

Or. en
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Begrundelse

Formidlere bør være forpligtet til at give oplysninger om f.eks. de faktiske omkostninger, 
deres vederlag eller beskatningen af investeringsproduktet. Alle oplysninger, der er 
nødvendige for at kunne træffe en velfunderet investeringsbeslutning, skal samles i ét 
dokument.

Ændringsforslag 16
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) indskud med et afkast, som fastsættes i 
forhold til en rentesats

udgår

Or. en

Ændringsforslag 17
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) værdipapirer, som omhandlet i artikel 
1, stk. 2, litra b)-g), i), og j), i direktiv 
2003/71/EF

udgår

Or. en

Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) andre værdipapirer, som ikke omfatter 
et derivat

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 19
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) "investeringsprodukt": en investering, 
hvor det beløb, der skal betales tilbage til 
investoren, uanset investeringens juridiske 
form, er eksponeret for udsving i 
referenceværdier eller i resultaterne af et 
eller flere aktiver, som investor ikke har 
købt direkte

"investeringsprodukt": en investering, hvor 
det beløb, der skal betales tilbage til 
investoren, uanset investeringens juridiske 
form, er eksponeret for udsving i 
referenceværdier eller i resultaterne af et 
eller flere aktiver

Or. en

Ændringsforslag 20
Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) "person, som sælger 
investeringsprodukter": en person, som 
markedsfører, distribuerer eller afsætter 
investeringsprodukter til en detailinvestor, 
en distributør eller en person, der 
optræder som formidler af en investering 
for en detailinvestor

Or. en

Ændringsforslag 21
Forslag til forordning
Artikel 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsproduktudviklere udarbejder et 
dokument med central information i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning for hvert investeringsprodukt, 
de udvikler, og offentliggør dokumentet på

Investeringsproduktudviklere udarbejder et 
dokument med central information i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning for hvert investeringsprodukt, 
de udvikler, og offentliggør dokumentet
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et websted efter eget valg, inden 
investeringsproduktet kan sælges til 
detailinvestorer.

med central information på deres websted, 
inden investeringsproduktet kan sælges til 
detailinvestorer. Dokumentet med central 
information udarbejdes, hvor det er 
relevant, af den person, som sælger 
investeringsproduktet.

Or. en

Ændringsforslag 22
Forslag til forordning
Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 5a
Produktgodkendelsesprocedure

Produktudvikleren skal forud for 
udarbejdelsen af dokumentet med central 
information i henhold til artikel 5 
vurdere, i hvilket omfang 
investeringsproduktet er foreneligt med 
detailinvestorernes interesser, gennem 
indførelse af en dokumenteret 
produktgodkendelsesprocedure.
Produktgodkendelsesproceduren skal 
sikre, at det enkelte investeringsprodukt 
opfylder behovene på et afgrænset 
målmarked, og at produktudvikleren har 
vurderet alle de mulige risici, der er 
relevante for det identificerede 
målmarkeds behov. Vurderingen skal 
omfatte stresstest af 
investeringsproduktet.
Produktgodkendelsesproceduren skal 
sikre, at investeringsprodukter, der 
allerede afsættes, regelmæssigt 
gennemgås med henblik på at sikre, at de 
fortsat er forenelige med 
detailinvestorernes interesser. 
Produktgodkendelsesproceduren skal 
revideres årligt. 
Investeringsproduktudvikleren skal til 
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enhver tid kunne give den relevante 
kompetente myndigheder en ajourført og 
detaljeret beskrivelse af 
produktgodkendelsesprocedurens art og 
karakter.

Or. en

Ændringsforslag 23
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Dokumentet med central information 
skal være et selvstændigt dokument, som 
adskiller sig tydeligt fra 
markedsføringsmateriale.

2. Dokumentet med central information 
skal være et selvstændigt dokument, som 
adskiller sig tydeligt fra 
markedsføringsmateriale, og må ikke 
indeholde nogen form for 
markedsføringsmateriale eller 
investeringsanbefalinger.

Or. en

Begrundelse

Dokumentet med central information må ikke indeholde nogen form for 
markedsføringsbudskaber eller købsanbefalinger, men dette præciseres ikke i den 
foreslåede forordning. Da det ikke vides med sikkerhed, om alle dokumenter med central 
information vil blive gjort til genstand for en forudgående godkendelse fra en kompetent 
myndighed, inden de udbredes, skal denne bestemmelse være så præcist formuleret som 
muligt.

Ændringsforslag 24
Forslag til forordning
Artikel 6 – stk. 3 – litra b – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(iii) uden fagudtryk, når de kan erstattes af 
almindelige ord.

(iii) uden akronymer og fagudtryk, når de 
kan erstattes af almindelige ord.

Or. en
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Ændringsforslag 25
Forslag til forordning
Artikel 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dokumentet med central information skal 
affattes på det, eller et af de officielle sprog 
i den medlemsstat, hvor 
investeringsproduktet sælges, eller på et 
sprog, som de kompetente myndigheder i 
den pågældende medlemsstat har 
accepteret, eller, hvis det er affattet på et 
andet sprog, oversættes til et af disse sprog.

Dokumentet med central information skal 
affattes på de, eller et af de officielle sprog, 
der anvendes i den del af medlemsstaten, 
hvor investeringsproduktet distribueres, 
eller på et andet sprog, som de kompetente 
myndigheder i den pågældende 
medlemsstat har accepteret, hvis det 
anvendes i den del af medlemsstaten, hvor 
investeringsproduktet distribueres, eller, 
hvis det er affattet på et andet sprog, 
oversættes til et af disse sprog.

Or. en

Begrundelse

Den foreslåede artikel 7 kan være problematisk, da ordlyden kan medføre, at en 
detailinvestering tilbydes på et sprog, som forbrugeren ikke (til fulde) forstår.

Ændringsforslag 26
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) i et afsnit i begyndelsen af dokumentet, 
investeringsproduktets navn og 
investeringsproduktudviklerens identitet

a) i et afsnit i begyndelsen af dokumentet, 
investeringsproduktets navn og 
investeringsproduktudviklerens identitet
(navn og adresse på dennes hovedsæde)

Or. en

Ændringsforslag 27
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. iii



PR\922803DA.doc 21/50 PE502.113v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) en angivelse af, om 
investeringsproduktudvikleren sigter mod 
bestemte miljømæssige, samfundsmæssige 
eller ledelsesrelaterede resultater, enten i 
forhold til forretningsskik eller
investeringsprodukt, og i givet fald en 
angivelse af de resultater, der søges, og 
hvordan de skal nås

iii) en angivelse af, om 
investeringsproduktudvikleren sigter mod 
bestemte miljømæssige, samfundsmæssige 
eller ledelsesrelaterede resultater, herunder 
om produktet er en investering eller et 
væddemål, og i givet fald en angivelse af 
de resultater, der søges, og hvordan de skal 
nås; produkter må kun mærkes som en 
investering, hvis indkøbet heraf direkte 
eller indirekte bidrager til at finansiere 
eller reducere de fremtidige 
finansieringsomkostninger for et projekt 
eller en virksomhed;

Or. en

Ændringsforslag 28
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra b – nr. vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) resultatscenarier, hvis det er relevant i 
forhold til produktets art

udgår

Or. en

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 8, stk. 2, litra e).

Ændringsforslag 29
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) om investeringsproduktet er omfattet af 
en kompensations- eller garantiordning

ii) om investeringsproduktet er omfattet af 
en kompensations- eller garantiordning, 
som beskriver, hvilke risici der er hhv. 
omfattet og ikke omfattet af ordningen
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Or. en

Begrundelse

Den beskyttelse, som en kompensations- eller garantiordning yder, kan antage 
forskellige former: Investorkompensationsordningen beskytter kunden mod 
investeringsselskabets tab af instrumentet – ikke mod økonomiske tab som følge af 
udsving i de underliggende aktiver eller insolvens hos udstederne af disse aktiver. Dette
bør præciseres i forordningen for at forebygge misbrug af denne bestemmelse.

Ændringsforslag 30
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) i et afsnit med overskriften "Hvilke risici 
er der tale om, og hvad kan jeg eventuelt få 
ud af investeringen?", 
investeringsproduktets risk/reward-profil, 
herunder en sammenfattende indikator for 
profilen og advarsler i forhold til bestemte 
risici, som den sammenfattende indikator 
muligvis ikke afspejler fuldt ud

e) i et afsnit med overskriften "Hvilke risici 
er der tale om, og hvad kan jeg eventuelt få 
ud af investeringen?", 
investeringsproduktets risk/reward-profil, 
herunder en sammenfattende indikator for 
profilen i form af vejledende fremtidige 
resultatscenarier og advarsler i forhold til 
bestemte risici, som den sammenfattende 
indikator muligvis ikke afspejler fuldt ud

Or. en

Begrundelse

Vejledende fremtidige resultatscenarier er et meget nyttigt redskab, der giver 
oplysninger om risiko og afkast på en letforståelig måde, og som er mere 
hensigtsmæssigt end en risikoindikator baseret på de hidtidige resultater.

Ændringsforslag 31
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) i et afsnit med overskriften "Hvordan 
har investeringsproduktet klaret sig 
hidtil?", investeringsproduktets hidtidige 
resultater, hvis det er relevant i forhold til 
produktets art og omfanget af de 
foreliggende resultater

g) i et afsnit med overskriften "Hvordan 
har investeringsproduktet klaret sig 
hidtil?", investeringsproduktets hidtidige 
resultater, hvis det er relevant i forhold til 
produktets art og omfanget af de 
foreliggende resultater. Hidtidige 
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resultater må kun oplyses sammen med en 
advarsel om, at de ikke udgør en pålidelig 
indikator for fremtidige afkast. Såfremt 
investeringsstrategien henviser til et 
benchmark, offentliggøres 
benchmarkresultatet sammen med 
investeringsproduktets resultat

Or. en

Ændringsforslag 32
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) for pensionsprodukter, i et afsnit med 
overskriften "Hvad kan jeg tænkes at få, 
når jeg går på pension?", prognoser for 
fremtidige resultater.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 33
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Hvor det er relevant, oplyser personer, 
der sælger investeringsprodukter, om:
i) beskatningen af investeringsproduktet i 
den medlemsstat, hvor de aktivt rådgiver 
om eller distribuerer 
investeringsproduktet 
ii) omkostningerne i forbindelse med 
investeringsproduktet, når de optræder 
som formidlere
iii) de kurtager, retrocessioner eller andre 
vederlag, der i forbindelse med 
transaktionen betales af udvikleren eller 
en tredjepart som fastsat i direktiv 



PE502.113v01-00 24/50 PR\922803DA.doc

DA

2004/39/EF og direktiv 2002/39/EF.

Or. en

Ændringsforslag 34
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om 
udformningen og indholdet af de enkelte 
oplysningselementer, der er omhandlet i 
stk. 2, udformningen og indholdet af de 
andre oplysninger, som produktudvikleren 
kan medtage i dokumentet med central 
information, der er omhandlet i stk. 3, og 
bestemmelserne om det fælles format og 
det fælles symbol, der er omhandlet i stk. 
4. Kommissionen skal tage højde for 
forskelle mellem investeringsprodukter og 
detailinvestorernes forudsætninger samt de 
karakteristika ved investeringsprodukter, 
som gør det muligt for detailinvestorer at 
vælge mellem forskellige underliggende 
investeringer eller andre optioner, som 
produktet indebærer, herunder når valget 
kan træffes på forskellige tidspunkter eller 
ændres i fremtiden.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 23, der 
udbygger bestemmelserne om 
udformningen og indholdet af de enkelte 
oplysningselementer, der er omhandlet i 
stk. 2 og stk. 3, litra a), udformningen og 
indholdet af de andre oplysninger, som 
produktudvikleren og den person, som 
sælger investeringsproduktet, kan medtage 
i dokumentet med central information, der 
er omhandlet i stk. 3, og bestemmelserne 
om det fælles format og det fælles symbol, 
der er omhandlet i stk. 4. Kommissionen 
skal tage højde for forskelle mellem 
investeringsprodukter og 
detailinvestorernes forudsætninger samt de 
karakteristika ved investeringsprodukter, 
som gør det muligt for detailinvestorer at 
vælge mellem forskellige underliggende 
investeringer eller andre optioner, som 
produktet indebærer, herunder når valget 
kan træffes på forskellige tidspunkter eller 
ændres i fremtiden. Inden vedtagelsen af 
delegerede retsakter afprøver 
Kommissionen behørigt 
foranstaltningerne på detailinvestorer 
med henblik på at udvælge de mest 
hensigtsmæssige foranstaltninger.

Or. en
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Ændringsforslag 35
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b a) de principper, der skal anvendes i 
forbindelse med de miljømæssige, 
samfundsmæssige eller ledelsesrelaterede 
resultater jf. denne artikels stk. 2, litra b), 
nr. iii), og sondringen mellem 
"væddemål" og "investering".

Or. en

Ændringsforslag 36
Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udkastene til reguleringsmæssige tekniske 
standarder skal tage højde for de 
forskellige investeringsprodukttyper. De 
europæiske tilsynsmyndigheder indgiver 
udkastene til reguleringsmæssige tekniske 
standarder til Kommissionen senest den 
[…].

Udkastene til reguleringsmæssige tekniske 
standarder skal tage højde for de 
forskellige investeringsprodukttyper og det 
allerede udførte arbejde i forbindelse med 
direktiv 2009/65/EF om indførelse af et 
dokument med central 
investorinformation til 
investeringsinstitutter. De europæiske 
tilsynsmyndigheder indgiver udkastene til 
reguleringsmæssige tekniske standarder til 
Kommissionen senest den […].

Or. en

Begrundelse

Kommissionen og ESMA har allerede gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med 
dokumentet med central investorinformation til investeringsinstitutter og har 
derigennem indsamlet oplysninger om kundernes behov. Dokumentet med central 
information til pakkeprodukter for private investorer bør derfor primært bygge på det 
eksisterende arbejde.
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Ændringsforslag 37
Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) de forhold, hvorunder detailinvestorer 
skal orienteres om et ændret dokument 
med central information for et 
investeringsprodukt, som de har købt.

d) de forhold vedrørende selve produktet 
eller markedsvilkårene, hvorunder 
detailinvestorer skal orienteres om et 
ændret dokument med central information 
for et investeringsprodukt, som de har 
købt.

Or. en

Ændringsforslag 38
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en investeringsproduktudvikler har 
udarbejdet et dokument med central
information, som ikke opfylder kravene i 
artikel 6, 7 og 8, og som en detailinvestor 
har lagt til grund for en 
investeringsbeslutning, kan 
detailinvestoren kræve erstatning fra 
investeringsproduktudvikleren for et 
eventuelt tab, som detailinvestoren har lidt 
på grund af brug af dokumentet med 
central information.

1. Hvis en investeringsproduktudvikler
eller en person, som sælger 
investeringsprodukter, har udarbejdet et 
dokument med central information, som 
ikke opfylder kravene i artikel 6, 7 og 8, og 
som en detailinvestor har lagt til grund for 
en investeringsbeslutning, kan 
detailinvestoren kræve erstatning fra 
investeringsproduktudvikleren eller fra 
personen, som sælger 
investeringsprodukter, for et eventuelt tab, 
som detailinvestoren har lidt på grund af 
brug af dokumentet med central 
information.

Or. en

Ændringsforslag 39
Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis en detailinvestor kan dokumentere 
et tab, som skyldes brug af oplysningerne i 
dokumentet med central information, 
påhviler det investeringsproduktudvikleren 
at bevise, at dokumentet med central 
information er udarbejdet i 
overensstemmelse med denne forordnings 
artikel 6, 7 og 8.

2. Hvis en detailinvestor kan dokumentere 
et tab, som skyldes brug af oplysningerne i 
dokumentet med central information, 
påhviler det investeringsproduktudvikleren
eller personen, som sælger 
investeringsprodukter, at bevise, at 
dokumentet med central information er 
udarbejdet i overensstemmelse med denne 
forordnings artikel 6, 7 og 8.

Or. en

Ændringsforslag 40
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Personer, som sælger 
investeringsprodukter til detailinvestorer, 
skal udlevere dokumentet med central 
information til dem i god tid, inden 
transaktionen vedrørende 
investeringsproduktet gennemføres.

1. Personer, som sælger 
investeringsprodukter til detailinvestorer, 
skal udlevere dokumentet med central 
information til dem i god tid, inden 
transaktionen vedrørende 
investeringsproduktet gennemføres. Når en 
kunde anbefales en investering, stilles 
dokumentet med central information til 
rådighed omgående.

Or. en

Begrundelse

Råd eller anbefalinger bør kun gives med henvisning til og efter udlevering af 
dokumentet med central information. Investeringsbeslutningen træffes umiddelbart efter 
en anbefaling. Hvis dokumentet med central information ikke udleveres samtidig med 
anbefalingen, er det ikke særlig virksomt.

Ændringsforslag 41
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uanset stk. 1 kan personer, som sælger 
investeringsprodukter, udlevere 
dokumentet med central information til 
detailinvestoren umiddelbart efter 
transaktionens gennemførelse, hvis:

udgår

a) detailinvestoren vælger at gennemføre 
transaktionen ved brug af et 
fjernkommunikationsmiddel
b) det ikke er muligt at udlevere 
dokumentet med central information i 
overensstemmelse med stk. 1
c) den person, som sælger 
investeringsproduktet, har orienteret 
detailinvestoren herom.

Or. en

Begrundelse

Denne undtagelse vil skabe et kritisk hul i forordning om dokumentet med central 
information. Dokumentet med central information er nødvendigt for at kunne træffe en 
velfunderet investeringsbeslutning, hvorfor man ikke bør kunne foretage en investering 
uden at have haft mulighed for at læse det. Det ville i givet fald betyde, at en banksælger 
kunne kontakte sin kunde pr. telefon, anbefale et produkt og tage imod 
investeringsordren, før kunden havde haft mulighed for at læse dokumentet med central 
information.

Ændringsforslag 42
Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis flere på hinanden følgende 
transaktioner vedrørende det samme 
investeringsprodukt gennemføres på vegne 
af en detailinvestor i overensstemmelse 
med de instrukser, som investoren har givet 
den person, som sælger 
investeringsproduktet, forud for den første 
transaktion, finder kravet om at udlevere et 
dokument med central information i stk. 1 

3. Hvis flere på hinanden følgende 
transaktioner vedrørende det samme 
investeringsprodukt gennemføres på vegne 
af en detailinvestor i overensstemmelse 
med de instrukser, som investoren har givet 
den person, som sælger 
investeringsproduktet, forud for den første 
transaktion, finder kravet om at udlevere et 
dokument med central information i stk. 1 
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kun anvendelse på den første transaktion. kun anvendelse på den første transaktion, 
medmindre dokumentet med central 
information er blevet opdateret siden den 
første transaktion.

Or. en

Begrundelse

Hvis dokumentet med central information er blevet opdateret, skal oplysningerne i det 
første dokument med central information betragtes som utilstrækkelige til foretagelse af 
yderligere transaktioner.

Ændringsforslag 43
Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Detailinvestoren skal med sin 
håndskrevne eller elektroniske underskrift 
bekræfte, at han har taget indholdet af 
dokumentet med central information med 
i sine overvejelser.

Or. en

Ændringsforslag 44
Forslag til forordning
Kapitel II – artikel 13 a, 13 b, 13 c (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

KAPITEL IIa
PRODUKTINTERVENTION

Artikel 13a
ESA'ernes interventionsbeføjelser

1. I overensstemmelse med artikel 9, stk.2, 
i forordning (EU) nr. 1093/2010, 
forordning (EU) nr. 1094/2010 eller i 
forordning (EU) nr. 1095/2010 overvåger 
ESA'erne investeringsprodukter eller 
finansielle instrumenter, der 



PE502.113v01-00 30/50 PR\922803DA.doc

DA

markedsføres, distribueres eller afsættes i 
Unionen. ESA'erne kan i samarbejde med 
de kompetente myndigheder undersøge 
nye investeringsprodukter eller finansielle 
instrumenter, før de markedsføres, 
distribueres eller afsættes i Unionen.
2. I overensstemmelse med artikel 9, stk. 
5, i forordning (EU) nr. 1093/2010, 
forordning (EU) nr. 1094/2010 eller i 
forordning (EU) nr. 1095/2010 kan 
ESA'erne, hvor det med rimelighed findes 
godtgjort, at betingelserne i denne artikels 
stk. 3 og 4 er opfyldt, midlertidigt forbyde 
eller begrænse markedsføring, 
distribution eller afsætning i Unionen af 
investeringsprodukter eller finansielle 
instrumenter.
Et forbud eller en restriktion kan gælde 
under visse omstændigheder eller være 
underlagt undtagelser, der specificeres af 
ESA'erne.
3. ESA'erne kan kun træffe beslutning 
efter stk. 2, når alle følgende betingelser 
er opfyldt:
a) den foreslåede handling har til formål 
at imødegå en væsentlig trussel for 
investorbeskyttelsen eller for de 
finansielle markeders ordentlige funktion 
og integritet eller for stabiliteten af en del 
af eller hele det finansielle system i 
Unionen
b) de krav i EU-lovgivningen, der gælder 
for det pågældende investeringsprodukt, 
det pågældende finansielle instrument 
eller den pågældende aktivitet, gør det 
ikke muligt at undgå denne trussel
c) en eller flere kompetente myndigheder 
har ikke truffet foranstaltninger til at 
imødegå truslen, eller eventuelle 
foranstaltninger, der er blevet truffet, gør 
det ikke muligt i tilstrækkeligt omfang at 
imødegå denne trussel.
Hvis betingelserne i første afsnit er 
opfyldt, kan ESA'erne af 
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forsigtighedsgrunde indføre det forbud 
eller den restriktion, der er nævnt i stk. 2, 
før et investeringsprodukt eller et 
finansielt instrument markedsføres eller 
afsættes til kunder.
4. Træffes der foranstaltninger i henhold 
til denne artikel, påser ESA'erne, at 
foranstaltningen:
a) ikke har en skadelig virkning på de 
finansielle markeders effektivitet eller på 
investorer, der ikke står i forhold til 
foranstaltningens fordele og
b) ikke skaber risiko for 
reguleringsmæssig arbitrage.
Når en eller flere kompetente 
myndigheder har truffet en foranstaltning 
i henhold til artikel 13b, kan ESA'erne 
træffe enhver af de i stk. 2 nævnte 
foranstaltninger uden at afgive den 
udtalelse, der er fastlagt i artikel 13c.
5. Inden det besluttes at træffe en 
foranstaltning i henhold til denne artikel, 
underretter den relevante ESA de 
kompetente myndigheder om den 
foranstaltning, myndigheden påtænker.
6. Inden der træffes en afgørelse i 
henhold til stk. 2, meddeler den relevante 
ESA, at den agter at forbyde eller 
begrænse et investeringsprodukt eller et 
finansielt instrument, medmindre der 
inden for en nærmere fastsat tidsfrist 
foretages visse ændringer af 
investeringsproduktets eller det finansielle 
instruments karakteristika.
7. Hver enkelt ESA offentliggør på sit 
websted en meddelelse om enhver 
beslutning om at træffe foranstaltninger i 
henhold til denne artikel. Meddelelsen 
skal indeholde oplysninger om det 
pågældende forbud eller den pågældende 
restriktion og angive det tidspunkt efter 
meddelelsens offentliggørelse, hvor 
foranstaltningerne får virkning. Et forbud 
eller en restriktion gælder kun for tiltag, 
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der indføres, efter at foranstaltningerne 
har fået virkning.
8. De relevante ESA'er tager et forbud 
eller en restriktion, der er indført i 
henhold til stk. 2, op til fornyet overvejelse 
med passende mellemrum og mindst hver 
tredje måned. Hvis et forbud eller en 
restriktion ikke forlænges efter denne 
tremåneders periode, ophører virkningen 
heraf.
9. Et tiltag, der indføres af ESA'erne i 
henhold til denne artikel, har forrang i 
forhold til andre tidligere tiltag, indført af 
en kompetent myndighed.
10. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
23 for at præcisere de kriterier og 
faktorer, der skal tages i betragtning af 
ESA'erne ved vurdering af, om der er 
opstået en trussel for investorbeskyttelsen 
eller de finansielle markeders ordentlige 
funktion og integritet samt for stabiliteten 
af dele af eller hele det finansielle system i 
Unionen, der er omhandlet i stk. 2, litra 
a). Disse delegerede retsakter sikrer, at 
ESA'erne i givet fald kan handle af 
forsigtighedsgrunde og ikke skal vente 
med at gribe ind, indtil 
investeringsproduktet eller det finansielle 
instrument er blevet markedsført, 
distribueret eller afsat, eller den 
pågældende type aktivitet eller praksis er 
gennemført.

Artikel 13b
De kompetente myndigheders 

produktintervention
1. De kompetente myndigheder overvåger 
de investeringsprodukter eller finansielle 
produkter, der markedsføres, distribueres 
eller afsættes i eller fra den pågældende 
medlemsstat, og de kan undersøge nye 
investeringsprodukter eller finansielle 
instrumenter, før de markedsføres, 
distribueres eller afsættes i eller fra 
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medlemsstaten.
2. En kompetent myndighed kan indføre 
forbud eller restriktioner mod følgende i 
eller fra den pågældende medlemsstat:
a) markedsføring, distribution eller 
afsætning af investeringsprodukter eller 
finansielle instrumenter
b) en type finansiel aktivitet eller praksis.
3. En kompetent myndighed kan træffe de 
foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2, 
såfremt det med rimelighed findes 
godtgjort:
a) at et investeringsprodukt, et finansielt 
instrument eller en finansiel aktivitet eller 
praksis giver anledning til væsentlige 
problemer med hensyn til 
investorbeskyttelse eller udgør en alvorlig 
trussel mod de finansielle markeders 
ordentlige funktion og integritet eller mod 
stabiliteten i dele af eller hele det 
finansielle system i en eller flere 
medlemsstater, herunder i forbindelse 
med markedsføring, distribution, vederlag 
eller incitamenter knyttet til 
investeringsproduktet eller det finansielle 
instrument
b) at et derivatprodukt har en skadelig 
virkning på prisdannelsesfunktionen i det 
underliggende marked
c) at de gældende krav i henhold til EU-
lovgivningen, der finder anvendelse på 
investeringsproduktet, det finansielle 
instrument eller den finansielle aktivitet 
eller praksis, ikke i tilstrækkelig grad 
løser de i litra a) omhandlede problemer, 
og at det ikke udgør en bedre løsning på 
de pågældende problemer at indføre et 
styrket tilsyn eller håndhævelse af 
eksisterende krav
d) at foranstaltningen står i et rimeligt 
forhold til formålet under hensyntagen til 
arten af de risici, der er identificeret, de 
berørte investorers eller 
markedsdeltageres kompleksitetsniveau 
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og den sandsynlige virkning af 
foranstaltningen for investorer og 
markedsdeltagere, der kan besidde, 
anvende eller udnytte det finansielle 
instrument eller den finansielle aktivitet
e) at den kompetente myndighed har hørt 
de kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater, som i betydelig grad kan 
blive berørt af foranstaltningen, og
f) at foranstaltningen ikke har en 
diskriminerende virkning på 
tjenesteydelser eller aktiviteter, der leveres 
fra en anden medlemsstat.
Hvis betingelserne i første afsnit er 
opfyldt, kan den kompetente myndighed 
af forsigtighedsgrunde indføre et forbud 
eller restriktioner, før et 
investeringsprodukt eller et finansielt 
instrument markedsføres, distribueres 
eller afsættes til kunder.
Et forbud eller en restriktion kan gælde 
under visse omstændigheder eller være 
underlagt visse undtagelser, der 
specificeres af den kompetente 
myndighed.
4. Inden den kompetente myndighed 
indfører et forbud eller restriktioner i 
henhold til stk. 2, skal myndigheden 
meddele, at den agter at forbyde eller 
indføre restriktioner mod et 
investeringsprodukt eller et finansielt 
instrument, medmindre der inden for en 
nærmere fastsat tidsfrist foretages visse 
ændringer af investeringsproduktets eller 
det finansielle instruments karakteristika.
5. Den kompetente myndighed indfører 
ikke et forbud eller restriktioner i henhold 
til denne artikel, medmindre den mindst 
en måned, inden den træffer 
foranstaltningen, skriftligt eller via et 
andet indbyrdes aftalt medium har 
meddelt alle de andre kompetente 
myndigheder og ESA'erne om:
a) det finansielle instrument eller den 
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finansielle aktivitet eller praksis, som den 
foreslåede foranstaltning vedrører
b) den nøjagtige karakter af det foreslåede 
forbud eller den foreslåede restriktion, og 
hvornår det eller den påtænkes at få 
virkning, og
c) den dokumentation, der ligger til grund 
for afgørelsen, og hvormed det er 
godtgjort, at hver af betingelserne i stk. 3 
er opfyldt.
6. Hvis den nødvendige tid til den i stk. 3, 
litra e), omhandlede høring og 
forsinkelsen på en måned i henhold til 
stk. 5 kunne skabe uoprettelig skade for 
forbrugere, kan den kompetente 
myndighed træffe midlertidige 
foranstaltninger på højst tre måneder i 
henhold til denne artikel. Den kompetente 
myndighed underretter i så fald straks alle 
andre myndigheder og ESA'erne om de 
trufne foranstaltninger.
7. Den kompetente myndighed skal på sit 
websted offentliggøre en meddelelse om 
eventuelle beslutninger om at indføre et 
forbud eller en restriktion som omhandlet 
i stk. 2. Meddelelsen skal indeholde 
oplysninger om forbuddet eller 
restriktionen, et tidspunkt efter 
meddelelsens offentliggørelse, hvor 
foranstaltningerne får virkning, og 
dokumentation, hvormed det godtgøres, at 
betingelserne i stk. 1 er opfyldt. Forbuddet 
eller restriktionen finder kun anvendelse i 
forhold til foranstaltninger, der træffes 
efter meddelelsens offentliggørelse.
8. Den kompetente myndighed 
tilbagekalder et forbud eller en 
restriktion, hvis betingelserne i stk. 3 ikke 
længere er opfyldt.
9. Kommissionen vedtager delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
23 for at præcisere de kriterier og 
faktorer, der skal tages i betragtning af de 
kompetente myndigheder ved vurdering 
af, om der er opstået en trussel mod 
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investorbeskyttelsen, de finansielle 
markeders ordentlige funktion og 
integritet eller stabiliteten af dele af eller 
hele det finansielle system i Unionen, jf. 
stk. 3, litra a).

Artikel 13c
Koordinerende rolle for ESA'erne
1. Den enkelte ESA har en støttende og 
koordinerende rolle med hensyn til 
foranstaltninger, der træffes af 
kompetente myndigheder i henhold til 
artikel 13b. Den enkelte ESA påser 
navnlig, at foranstaltninger truffet af en 
kompetent myndighed, er berettigede og 
rimelige, og at de kompetente 
myndigheder i givet fald anvender en 
konsekvent tilgang.
2. Efter modtagelsen af en meddelelse i 
henhold til artikel 13b om enhver 
foranstaltning, der indføres i henhold til 
denne artikel, vedtager den relevante ESA 
en udtalelse om, hvorvidt den finder, at 
det pågældende forbud eller den 
pågældende restriktion er berettiget og 
står i forhold til formålet. Mener ESA'en, 
at det er nødvendigt, at andre kompetente 
myndigheder træffer en foranstaltning for 
at imødegå risikoen, skal den også angive 
dette sin udtalelse. Udtalelsen 
offentliggøres på ESA'ens websted.
3. Foreslår en kompetent myndighed at 
træffe foranstaltninger, eller træffer den 
foranstaltninger i strid med en udtalelse, 
der er vedtaget af en ESA i henhold til stk. 
2, eller nægter den at træffe 
foranstaltninger i strid med en sådan 
udtalelse, skal denne myndighed straks 
offentliggøre en meddelelse med en 
fyldestgørende redegørelse herfor på sit 
websted.

Or. en
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Begrundelse

EBA's og EIOPA's interventionsbeføjelser bør ensrettes med ESMA's 
interventionsbeføjelser, som i øjeblikket forhandles i forbindelse med forslaget til 
forordning (COM(2011)0652 – C7-0359/2011 – 2011/0296(COD) (MIFIR)).

Ændringsforslag 45
Forslag til forordning
Kapitel II a – artikel 13 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 13d
De kompetente myndigheders godkendelse 

af dokumentet med central information
1. Investeringsproduktudviklere og 
personer, som sælger 
investeringsprodukter, sender dokumentet 
med central information om 
investeringsproduktet til den kompetente 
myndighed i de medlemsstater, hvor 
investeringsproduktet markedsføres, 
distribueres eller afsættes.
2. Den kompetente myndighed sikrer, at 
indholdet af dokumentet med central 
information opfylder bestemmelserne i 
denne forordnings kapitel II, inden 
investeringsproduktet markedsføres, 
distribueres eller afsættes.

Or. en

Ændringsforslag 46
Forslag til forordning
Artikel 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Investeringsproduktudvikleren indfører 
passende procedurer og ordninger for at 
sikre, at detailinvestorer, som har indgivet 
en klage vedrørende dokumentet med 
central information, rettidigt og på korrekt 
vis modtager et fyldestgørende svar.

Investeringsproduktudvikleren og den 
person, som sælger investeringsproduktet,
indfører passende procedurer og ordninger 
for at sikre, at detailinvestorer, som har 
indgivet en klage vedrørende dokumentet 
med central information, rettidigt og på 
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korrekt vis modtager et fyldestgørende 
svar.

Or. en

Ændringsforslag 47
Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) de afgørelser, som proceduren fører til,
er ikke bindende

a) de afgørelser, som proceduren fører til,
kan være bindende for 
investeringsproduktudvikleren og den 
person, som sælger investeringsproduktet

Or. en

Ændringsforslag 48
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Denne artikel finder anvendelse på 
følgende overtrædelser:

udgår

a) dokumentet med central information er 
ikke i overensstemmelse med artikel 6, stk. 
1-3, og artikel 7
b) dokumentet med central information 
indeholder ikke de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 8, stk. 1 og 2, eller er 
ikke udformet i overensstemmelse med 
artikel 8, stk. 4
c) en markedsføringsmeddelelse 
indeholder oplysninger vedrørende 
investeringsproduktet, som er i modstrid 
med oplysningerne i dokumentet med 
central information, svarende til en 
overtrædelse af artikel 9
d) dokumentet med central information 
gennemgås og ændres ikke i 



PR\922803DA.doc 39/50 PE502.113v01-00

DA

overensstemmelse med artikel 10
e) dokumentet med central information er 
ikke blevet udleveret i god tid i 
overensstemmelse med artikel 12, stk. 1
f) dokumentet med central information er 
ikke blevet udleveret vederlagsfrit i 
overensstemmelse med artikel 13, stk. 1.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen grund til at udarbejde en liste over overtrædelsessituationer, som den 
foreslåede artikel 18 vil finde anvendelse på. Artiklen skal anvendes konsekvent på 
enhver overtrædelse af forordningens bestemmelser.

Ændringsforslag 49
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder har beføjelse til 
som et minimum at anvende følgende 
administrative foranstaltninger og 
sanktioner:

2. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder har beføjelse til 
som et minimum at anvende følgende 
administrative sanktioner og andre
foranstaltninger:

Or. en

Ændringsforslag 50
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) for juridiske personer, administrative 
bøder på op til 10 % af den juridiske 
persons samlede årsomsætning i det 
foregående forretningsår, som for et 
datterselskab er den samlede 
årsomsætning, som fremgår af det øverste 
moderselskabs konsoliderede regnskab for 
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det foregående forretningsår

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at harmonisere de administrative bøder med andre forslag til EU-
lovgivning, navnlig forslaget til MiFID- og UCITS V-direktivet.

Ændringsforslag 51
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

db) for fysiske personer en administrativ 
bøde på op til 5 000 000 EUR eller i 
medlemsstater, hvor euroen ikke er den 
officielle valuta, den tilsvarende værdi i 
national valuta på datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at harmonisere de administrative bøder med andre forslag til EU-
lovgivning, navnlig forslaget til MiFID- og UCITS V-direktivet.

Ændringsforslag 52
Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder, hvis de har 
anvendt en eller flere administrative 
foranstaltninger og sanktioner i 
overensstemmelse med stk. 2, har beføjelse 
til at udsende eller til at kræve, at 
investeringsproduktudvikleren eller den 
person, som sælger investeringsproduktet, 
udsender en meddelelse direkte til den 
berørte detailinvestor med oplysning om 
den administrative foranstaltning eller

3. Medlemsstaterne sikrer, at de 
kompetente myndigheder, hvis de har 
anvendt en eller flere administrative straffe 
og andre foranstaltninger i 
overensstemmelse med stk. 2, har beføjelse 
til at udsende eller til at kræve, at 
investeringsproduktudvikleren eller den 
person, som sælger investeringsproduktet, 
udsender en meddelelse direkte til den 
berørte detailinvestor med oplysning om 
den administrative straf eller anden 
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sanktion og om, hvor de kan indgive klage 
eller fremsætte erstatningskrav.

sanktionsforanstaltning og om, hvor de 
kan indgive klage eller fremsætte 
erstatningskrav.

Or. en

Ændringsforslag 53
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De kompetente myndigheder anvender de 
administrative foranstaltninger og 
sanktioner, som er omhandlet i artikel 19, 
stk. 2, under hensyntagen til alle relevante 
forhold, herunder:

De kompetente myndigheder anvender de 
administrative straffe og andre
foranstaltninger, som er omhandlet i artikel 
19, stk. 2, under hensyntagen til alle 
relevante forhold, herunder:

Or. en

Ændringsforslag 54
Forslag til forordning
Artikel 20 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) kompensationen af detailinvestorerne.

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder kan tage hensyn til en eventuel erstatningsprocedure til 
fordel for detailinvestoren under anvendelsen af de administrative foranstaltninger og 
sanktioner.

Ændringsforslag 55
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis den kompetente myndighed har 1. Hvis den kompetente myndighed har 
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offentliggjort administrative 
foranstaltninger og sanktioner, underretter 
den samtidig EBA, EIOPA og ESMA om 
disse administrative foranstaltninger og 
sanktioner.

offentliggjort administrative straffe og 
andre foranstaltninger, underretter den 
samtidig EBA, EIOPA og ESMA om disse 
administrative straffe og andre
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 56
Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne giver årligt EBA, 
EIOPA and ESMA sammenfattede 
oplysninger om alle administrative 
foranstaltninger og sanktioner, der er 
anvendt i overensstemmelse med artikel 18 
og artikel 19, stk. 2.

2. Medlemsstaterne giver årligt EBA, 
EIOPA and ESMA sammenfattede 
oplysninger om alle administrative straffe 
og andre foranstaltninger, der er anvendt i 
overensstemmelse med artikel 18 og artikel 
19, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 57
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sanktioner og foranstaltninger, som 
anvendes i forbindelse med de 
overtrædelser, der er omhandlet i artikel 
19, stk. 1, offentliggøres uden unødig 
forsinkelse, bl.a. med som et minimum 
oplysninger om overtrædelsens art og 
identiteten af de personer, som er 
ansvarlige for overtrædelsen af denne 
forordning, medmindre offentliggørelsen 
udgør en alvorlig trussel for 
finansmarkedernes stabilitet.

Straffe og andre foranstaltninger, som 
anvendes i forbindelse med de 
overtrædelser, der er omhandlet i artikel 
19, stk. 1, offentliggøres uden unødig 
forsinkelse, bl.a. med som et minimum 
oplysninger om overtrædelsens art og 
identiteten af de personer, som er 
ansvarlige for overtrædelsen af denne 
forordning.

Or. en
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Begrundelse

Undtagelserne vedrørende offentliggørelse af sanktioner bør udgå. De i artikel 19, stk. 
1, nævnte overtrædelser er ikke af en sådan karakter, at offentliggørelse heraf vil udgøre 
en alvorlig trussel mod finansmarkederne. Hvis navnene på dømte udstedere eller 
formidlere ikke offentliggøres, vil det aldrig få en afskrækkende virkning på ulovlig 
praksis, hvorved det altid vil kunne betale sig at begå lovovertrædelser.

Ændringsforslag 58
Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en offentliggørelse vil forvolde de 
involverede parter uforholdsmæssig stor 
skade. offentliggør de kompetente 
myndigheder sanktionerne eller 
foranstaltningerne anonymt.

udgår

Or. en

Begrundelse

Undtagelserne vedrørende offentliggørelse af sanktioner bør udgå. De i artikel 19, stk. 
1, nævnte overtrædelser er ikke af en sådan karakter, at offentliggørelse heraf vil udgøre 
en alvorlig trussel mod finansmarkederne. Hvis navnene på dømte udstedere eller 
formidlere ikke offentliggøres, vil det aldrig få en afskrækkende virkning på ulovlig 
praksis, hvorved det altid vil kunne betale sig at begå lovovertrædelser.

Ændringsforslag 59
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 8, stk. 
5, artikel 10, stk. 2, og artikel 12, stk. 4, 
tillægges Kommissionen for en periode på 
[4 år] fra denne forordnings ikrafttrædelse. 
Delegationen af beføjelser forlænges 
stiltiende for perioder af samme varighed, 
medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet 
modsætter sig en sådan forlængelse senest 

2. De beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter, der er omhandlet i artikel 8, stk. 
5, artikel 10, stk. 2, artikel 12, stk. 4,
artikel 13a, stk. 10, og artikel 13b, stk. 9,
tillægges Kommissionen for en periode på 
[4 år] fra denne forordnings ikrafttrædelse. 
Delegationen af beføjelser forlænges 
stiltiende for perioder af samme varighed, 
medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet 
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tre måneder inden udløbet af hver periode. modsætter sig en sådan forlængelse senest 
tre måneder inden udløbet af hver periode.

Or. en

Ændringsforslag 60
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De delegerede beføjelser i artikel 8, stk. 
5, artikel 10, stk. 2, og artikel 12, stk. 4, 
kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller af Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegeringen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen i Den Europæiske
Unions Tidende eller på et senere 
tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft.

3. De delegerede beføjelser i artikel 8, stk. 
5, artikel 10, stk. 2, artikel 12, stk. 4,
artikel 13a, stk. 10, og artikel 13b, stk. 9,
kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller af Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegeringen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen i Den Europæiske 
Unions Tidende eller på et senere 
tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den 
berører ikke gyldigheden af de delegerede 
retsakter, der allerede er i kraft.

Or. en

Ændringsforslag 61
Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, stk. 5, artikel 10, stk. 2, og
artikel 12, stk. 4, træder kun i kraft, hvis 
hverken Europa-Parlamentet eller Rådet 
har gjort indsigelse inden for en frist på to 
måneder fra meddelelsen af den 
pågældende retsakt til Europa-Parlamentet 
og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og 
Rådet inden udløbet af denne frist begge 
har informeret Kommissionen om, at de 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold 
til artikel 8, stk. 5, artikel 10, stk. 2, artikel 
12, stk. 4, artikel 13a, stk. 10, og artikel 
13b, stk. 9, træder kun i kraft, hvis hverken 
Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort 
indsigelse inden for en frist på to måneder 
fra meddelelsen af den pågældende retsakt 
til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis 
Europa-Parlamentet og Rådet inden 
udløbet af denne frist begge har informeret 
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ikke agter at gøre indsigelse. Fristen 
forlænges med [2 måneder] på Europa-
Parlamentets eller Rådets initiativ.

Kommissionen om, at de ikke agter at gøre 
indsigelse. Fristen forlænges med [2 
måneder] på Europa-Parlamentets eller 
Rådets initiativ.

Or. en

Ændringsforslag 62
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Administrationsselskaber og 
investeringsselskaber, som omhandlet i 
artikel 2, stk. 1, og artikel 27 i direktiv 
2009/65/EF, og personer, som sælger 
andele i investeringsinstitutter, som 
defineret i artikel 1, stk. 2, i nævnte 
direktiv, er fritaget for forpligtelserne i 
henhold til denne forordning indtil [OJ: 
please insert the date 5 years after the entry 
into force].

1. Administrationsselskaber og 
investeringsselskaber, som omhandlet i 
artikel 2, stk. 1, og artikel 27 i direktiv 
2009/65/EF, og personer, som sælger 
andele i investeringsinstitutter, som 
defineret i artikel 1, stk. 2, i nævnte 
direktiv, er fritaget for forpligtelserne i 
henhold til denne forordning indtil [OJ: 
please insert the date three years after the 
entry into force].

Or. en

Begrundelse

I flere medlemsstater er administrationsselskaberne i henhold til nationale bestemmelser 
desuden pålagt at udlevere dokumentet med central information for ikke-UCITS i 
forbindelse med UCITS-direktivet. Derved omfatter disse produkter samme 
investorbeskyttelsesniveau som UCITS. Derfor bør bestemmelsen i PRIPs-forordningen 
gælde efter perioden på tre år.

Ændringsforslag 63
Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. FAIF'er som defineret i artikel 4, stk. 
1, litra b), i direktiv 2011/61/EU og 
personer, som sælger en AIF's andele, 
som defineret i samme direktivs artikel 4, 
stk. 1, litra a), er fritaget for 
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forpligtelserne i henhold til denne 
forordning, indtil de pålægges at udlevere 
et dokument med central 
investorinformation i henhold til national 
lovgivning i medfør af artikel 78 i direktiv 
2009/65/EF eller relevante bestemmelser i 
national lovgivning. 
_______
* EUT: Indsæt venligst datoen tre år efter 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

I flere medlemsstater er administrationsselskaberne i henhold til nationale bestemmelser 
desuden pålagt at udlevere dokumentet med central information for ikke-UCITS i
forbindelse med UCITS-direktivet. Derved omfatter disse produkter samme 
investorbeskyttelsesniveau som UCITS. Derfor bør bestemmelsen i PRIPs-forordningen 
gælde efter perioden på tre år.

Ændringsforslag 64
Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tager denne forordning 
op til revision fire år efter datoen for 
ikrafttrædelsen. Revisionen omfatter en 
overordnet gennemgang af den praktiske 
anvendelse af bestemmelserne i denne 
forordning under behørig hensyntagen til 
udviklingen på markederne for 
detailinvesteringsprodukter. For så vidt 
angår investeringsinstitutter som defineret 
i artikel 1, stk. 2, i direktiv 2009/65/EF
omfatter revisionen en vurdering af, om
overgangsforanstaltningerne i denne 
forordnings artikel 24 skal forlænges, 
eller om bestemmelserne om central 
investorinformation i direktiv 2009/65/EF 
efter identifikation af eventuelt 
nødvendige justeringer kan erstattes af 
eller anses for svarende til dokumentet 

1. Kommissionen tager denne forordning 
op til revision fire år efter datoen for 
ikrafttrædelsen. Revisionen omfatter en 
overordnet gennemgang af den praktiske 
anvendelse af bestemmelserne i denne 
forordning under behørig hensyntagen til 
udviklingen på markederne for 
detailinvesteringsprodukter. For så vidt 
angår finansielle produkter, der er 
omfattet af direktiv 2003/71/EF, omfatter 
revisionen en vurdering af, om kravet om 
et resumé af prospektet fortsat bør finde 
anvendelse. Revisionen omfatter også 
overvejelser om en eventuel udvidelse af 
denne forordnings anvendelsesområde til at 
omfatte andre finansielle produkter.
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med central investorinformation i denne 
forordning. Revisionen omfatter også 
overvejelser om en eventuel udvidelse af 
denne forordnings anvendelsesområde til at 
omfatte andre finansielle produkter.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over Europa-Kommissionens hidtidige arbejde, som blev iværksat 
efter anmodning fra Rådet for Økonomi og Finans i maj 2007 om at undersøge, hvilken 
sammenhæng der er i EU-lovgivningen om forskellige typer detailinvesteringsprodukter. 
I sin meddelelse af april 2009 om pakkeprodukter for private investorer (PRIPs) 
bemærkede Kommissionen, at der skulle arbejdes videre inden for to områder: regler om 
salg og regler om produktoplysninger. Nærværende forslag udspringer af arbejdet med 
produktoplysninger, men indgår som led i en større lovgivningspakke, som har til formål 
at genopbygge forbrugernes tillid til de finansielle markeder gennem en omfattende 
gennemgang af direktivet om forsikringsformidling med henblik at sikre kunderne et 
højt beskyttelsesniveau, når de køber forsikringsprodukter, og styrke den funktion, som 
investeringsinstitutters depositar varetager. De foranstaltninger vedrørende 
produktoplysninger, som der fremsættes forslag om i denne forordning, supplerer især 
investorbeskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med investeringsrådgivning og 
salgsserviceydelser som defineret i MiFID/MiFIR. Ændringen af direktivet om 
forsikringsformidling vil fokusere på forbedring af salgsbestemmelserne for 
investeringsforsikringsprodukter.

Ordføreren insisterer imidlertid på, at der arbejdes med yderligere centrale områder i
Kommissionens nuværende forslag til forordning: Dokumentet med central information 
bør ikke primært have til formål at gøre det lettere for udviklerne at sælge deres 
produkter, men at oplyse detailinvestorerne og medvirke til, at de træffer 
investeringsbeslutninger på et velfunderet grundlag.
1) Anvendelsesområde

Forordningens anvendelsesområde bør ikke begrænses til "pakkeinvesteringer" eller 
investeringer med et (delvist) ukendt afkast. Der bør uden undtagelse udleveres et 
dokument med central information til alle opsparings- eller investeringsprodukter. Dette 
er helt afgørende, da det vil vænne forbrugerne til altid at læse dokumentet med central 
information, uanset om de tilbydes opsparings- eller investeringsprodukter. Navnlig bør 
anvendelsesområdet udvides til også at omfatte aktier, rentebaserede 
opsparingsprodukter, herunder statsobligationer, aftalekonti i banker og livsforsikringer.
Dette er helt afgørende for at imødegå risikoen for, at dokumentet med central 
information vil give mere komplekse produkter en fortrinsstilling, hvilket ville være en 
"uventet konsekvens " af dets indførelse. Som ECB har bemærket i sin udtalelse om 
denne forordning, bør der skabes lige konkurrencevilkår for forskellige typer af 
investeringsprodukter med henblik på at undgå regelarbitrage på bekostning af de 
investeringsprodukter, der ikke er omfattet af den foreslåede forordning, såsom ikke-
komplekse finansielle instrumenter.

2) Beskatning
Udviklerens oplysninger bør suppleres med oplysninger fra distributøren. Den lokale 
beskatning af investeringsproduktet er afgørende for at kunne sammenligne forskellige 
investeringsprodukter. Desuden kan de omkostninger, der er forbundet med 
investeringen, variere fra distributør til distributør. Uden disse supplerende oplysninger 
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(beskatning, omkostninger og vederlag) er det ikke muligt at træffe et velfunderet valg 
på baggrund af dokumentet med central information, og forbrugeren vil ikke kunne 
sammenligne produkterne og vælge det mest passende. Disse oplysninger skal være så 
syntetiske som muligt og højst udgøre en fjerdedel af dokumentets indhold.

3) Risikoindikatorer
Vejledende fremtidige resultatscenarier baseret på en multifaktoranalyse (f.eks. 
modpartsrisici) foretrækkes frem for en risikoindikator baseret på de hidtidige resultater.
Detailinvestoren bør dog være opmærksom på, at et sådant resultatscenarie muligvis 
ikke afspejler eventuelle øvrige risici.
4) Oplysninger til investorerne om midlernes anvendelse

Det er vigtigt for detailinvestoren at kunne tage investeringsproduktets virkninger i 
forhold til miljømæssige, samfundsmæssige og ledelsesrelaterede spørgsmål med i sine 
overvejelser, når denne træffer sin investeringsbeslutning.
5) Sammenhæng med andre regler

Det er ønskeligt, at det dokument, der stilles krav om i nærværende forslag, så vidt 
muligt ensrettes med dokumentet med central investorinformation i direktivet om 
investeringsinstitutter. Skønt det ikke her foreslås at fjerne fritagelsen for UCITS-
produkter, foreslår ordføreren dog at forkorte dens gyldighedsperiode (fra fem til tre år) 
og insisterer på, at arbejdet med reguleringsmæssige tekniske standarder kommer til at 
afspejle det arbejde, der allerede er gjort i forbindelse med UCITS. Ordføreren mener, at 
det på længere sigt bør overvejes, om dokumentet med central information og kravene i 
henhold til Solvens II-lovgivningen bør være mere sammenhængende. Ordføreren 
foreslår dog ikke at ændre artikel 3 i det nuværende forslag, hvorunder disse krav fortsat 
kan anvendes parallelt.

Det bør bemærkes, at mange andre tekster kan påvirke distributionen af produkter, som 
denne foreslåede forordning finder anvendelse på. Vedlagte diagram giver et billede af 
nogle af disse sammenhænge. Men selv ikke diagrammet er udtømmende: for eksempel 
vil kravet om et dokument med central information gælde for alternative 
investeringsfonde, der markedsføres til detailinvestorer i henhold til artikel 43 i FAIF 
(direktiv 2011/61/EU).

6) Ansvarsordninger og sanktioner
ESA'ernes beføjelser bør udvides. Endvidere bør undtagelserne vedrørende 
offentliggørelse af sanktioner udgå. Overtrædelser af denne forordnings krav er ikke af 
en sådan karakter, at offentliggørelse heraf vil udgøre en alvorlig trussel mod 
finansmarkederne. Hvis navnene på dømte udstedere eller formidlere ikke 
offentliggøres, vil det aldrig få en tilstrækkeligt afskrækkende virkning på ulovlig 
praksis, hvorved det altid vil kunne betale sig at begå lovovertrædelser. Enhver 
overtrædelse af forordningen skal kunne udløse en sanktion, hvorfor der ikke er behov 
for en udtømmende liste. Endelig kan der ved fastsættelsen af sanktioner tages hensyn til 
eventuelle kompensationsordninger for investorer.



PE502.113v01-00 50/50 PR\922803DA.doc

DA

IMD-revisionsforslaget
indfører MiFID-inspirerede 

regler for god forretningsskik
for forsikringsbaserede PRIPs

Pensioner
(IORP-direktivet)

IMD
Revisionsforslaget har til formål at
øge gennemsigtigheden i salgs-

praksis for alle forsikrings-
produkter

MiFID
MiFID dækker salgsbestemmelser for investeringsprodukter.

Foreslået ny betragtning 26, art. 1, stk. 3, medfører udvidelse til PRIPs, 
som p.t. ligger uden for MiFID, men NB bilag I, litra c), er ikke 

udvidet (f.eks. til strukturerede indskud)

MAD
ville omfatte visse
PRIPs, fx UCITs 

i form af børsnoterede fonde

UCITS
UCITs-lovgivningen regulerer produkt-

krav samt salgsordning.
UCITs V-forslag fremsat samtidig med PRIPs-

forslaget, men dækker andre spørgsmål (depositar,
vederlag, sanktioner). UCITS VI

forventes i 2013

PRIPs
PRIPs-forslag definerer anvend.omr. for
PRIPs og fastsætter bestemmelser om

oplysningsdokument før salg (“KID”)

MiFID ville dække regler for god forretningsskik
+ distributionsregler for ikke-forsikringsrelaterede

PRIPs, fx strukturerede indskud og UCITs

UCITs ville falde ind under definitionen af 
PRIPs.  UCITs KIID er model for PRIPS 

KID. UCITS undtaget fra KID i 5 år.

Pensionskasser er ikke
omfattet af MiFID. Pensionsrettigheder

er ikke finansielle instrumenter

UC
IT

s e
r f

ina
ns

iel
le 

ins
tru

me
nte

r ih
t. M

iFI
D,

 
me

n U
CI

TS
-fo

rva
lte

re
 er

 ik
ke

 dæ
kk

et.
 

Mi
FI

D-
re

gle
r s

ka
l a

nv
en

de
s p

å U
CI

Ts
’ d

ire
kte

 sa
lg

for
 at

 si
kre

 et
 fæ

lle
s r

eg
els

æ
t fo

r P
RI

Ps

PRIPS-forslag omfatter pensions-
produkter under 3. søjle inden for 

PRIPs, men udelukker arbejdsmarkedspensioner

Solvens II
(S2): Artikel 185 omfatter

et KIID-lign. krav
for livsforsikringer
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Tekster

Links

◄ Forsikring              Værdipapirer►

DGS/ICS
Spørgsmål om f.eks. 

DGS’ dækning af
strukturerede indskud

Kilde: ECON-sekretariatet


